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Svět z výšky 
 
Řekl bys, že tam dole 
je opravdová pohoda. 
Jako bys přelétal s anděly 
nad krámem plným hraček 
a usměvavý Bůh-prodavač ti ukazoval, 
jak vskutku úžasný je svět 
z výšky. A to sis vyletěl 
jenom pár tisíc metrů vzhůru letadlem. 
 
Vzpomeň si ale, co země předstírá 
ze stonásobně větší vzdálenosti. 
Jak oklame tě stonásobně víc 
svou modrobílou vzdušnou úžasností, 
balancující jako bublina na stéble času. 
Z té těžko představitelné dálky 
se už nedá rozeznat 
pohyb lidských molekul, 
natož ještě uslyšet 
její upovídaná zalidněnost. 
 
S dalšími stonásobnostmi pak 
si lze už jenom matematicky pohrávat: 
úplnou indukcí lze dokázat, 
že ne daleko leží kritická vzdálenost, 
za kterou se konečně zjeví holá pravda. 
 
Černá prázdnota leží tam, 
kde myslíme si, že ještě jsme. 
A pouze semotamo roztroušené 
zlaté zrní hvězd nás uklidní jistotou, 
že mnoho nových zrn klíčí neustále 
všude kolem ve tmě. 
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Cizí města 
 
Cizí města jsou jako cizí lidé. 
Jaká jsou doopravdy, 
to se nikdy nedozvíš. 
Všechno, co uvidíš, 
je pouze odlesk očekávání, 
posbíraného a slepeného ve tvých představách 
z mnoha různorodých úlomků: 
z jejich jména a polohy; 
z vypravování druhých; 
z pohlednic, poslaných kdysi kýmsi, 
i z rychlých záběrů očí, 
nemajících nikdy čas 
na dostatečně dlouhou expozici. 
 
Jak by si potom mohla hlava pamatovat 
všechna ta gesta a slova obyvatelů, 
kteří jediní to jsou, 
kdo je svým neustálým komunikováním 
udržují při životě. 
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Čí je to obraz? 
(Galerie v Berkeley) 
 
Každý obraz je kódem jeho jména. 
Z neexistence mimo rám 
meandrovitou stopou hledá 
spermatozoid cíl. 
 
Jako aeroplán na prázdném nebi 
prozradí se dřív, nežli měkčeji 
než je měkké i se snese 
na oblou pevnou křivku. 
 
Kdovíkde nabral  
takovou zkušenost, že ví, 
že prorazit lze 
jen drzým, tvrdým er. 
 
Čárkou překvapení a rozkoše 
pohltí ho okrouhlé vajíčko, 
aby opět jednou zopakovalo 
neuvěřitelný zázrak tvoření. 
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Staré domy v Providence 
 
Jak na začátku století 
tu stojí. Noc kolem nich 
je spíš jako návštěva, 
jak teta, která z nedaleka 
sem přišla, na skok jen, 
podívat se, jak se jim daří. 
 
Jen kousek od cest v zahradách 
tam stojí. Abys, když prší, 
stačil přeběhnout 
z drožky do otevřených dveří. 
Abys, když sám, uviděl z okna lidi, 
jak ve dne v noci přecházejí kolem 
za prací nebo za zábavou. 
Aby, když znuděn ospalým životem, 
sis mohl vyběhnout jen tak, 
bez zavazadla a s holou hlavou, 
a vrátil ses až za půl století. 
 
Jak na začátku století –  
tak nezměněné se v noci zdají.  
Jenomže – nikdo před nimi  
víc už nepřejde, a jejich dveře  
jako by byly zavřené neustále. 
Až zadlouho – 
z nich přec jen někdo vyjde. 
Ale ne tak, jako kdysi ty, 
houpavě a s nebem nad hlavou, 
nýbrž ustrnule vsedě odjede, 
schován v uzavřeném autě. 
 
Co asi uvidí, až navrátí se on 
na konci svého století? 
Že lidé nevycházejí vůbec z domů? 
Že je uspokojují živé obrazy? 
Že se víc už nescházejí, 
neboť jim postačují hlasy po drátech? 
 
A že chodníky se rozpadají 
a tráva klade stopy tam, 
kam kdysi člověk? 
 
Jak potom on si bude 
moci představit, co jeho syn 
a jeho vnuk jednou uvidí, 
až se i oni vrátí (jenom na skok) sem?! 
 
Nebo snad se potom lidé nebudou 
víc už k sobě vracet? . . . 
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Londýn v noci 
 
Jak asi vnímají svět ti druzí, 
k nimž přiblížit se slovem 
se zdá být zcela vyloučeno? 
Takoví, co pozdě večer seděli 
v podzemní dráze naproti mně, 
spíš jako stíny, jako fantómy 
než jako živí lidé. 
Do jakých obrazů asi se skládal svět 
za jejich zkamenělýma očima? 
Nekoherentně, nesrozumitelně pro mě 
spolu komunikovali. 
Neznámou cizí řečí mluvili, 
podobnou spíš výkřikům zvířat pralesa 
než zdeformované řeči lidí. 
Zdálo se, že docela náhodou  
nastupují a vystupují. 
Jako by rozhodnutí 
následovalo vždy až po činu. 
Jako by myšlení 
bylo v nich rozředěno 
tekutinou prapůvodních instinktů. 
Jako by se člověk-v-nich 
navracel k svým opoidním předkům. 
Místo džungle nebezpečných šelem 
a neproniknutelného stromoví 
to ale byla džungle světového města. 
Křik papoušků byl vystřídán 
výkřiky mongoloidních prodavačů, 
a tlustý humus pod nohama 
měl pouze jiný zdroj. 
Opadávalo do něho po celý den 
od těl lidí. Nepozorovaně. 
Avšak pozdě večer 
ho bylo všude až po kotníky, 
nastlaného z papírů, nedojedků, zbytků. 
A nad tím vším, jak poloshnilé stromy pralesa, 
vrávorali oni divní lidé, 
na sto a jeden způsob nepodaření. 
Jen polotma dokázala zvýraznit 
jejich olověnou kůži, z níž tu a tam 
se vyšplhaly malátné oči přes únavu 
na krátký pohled k nám. 
Vybitým bateriím byli podobni, 
které poslal život rourou podzemí 
dát nabít, aby mohli přežít zítřek. 
Alkoholem a drogami se doplní 
a připojeni na plus tance a mínus hluku 
nechají se intenzivně nabíjet 
všespalující iluzí, iluzí . . . 
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Francie 
 
Kde vzala tu svou trikolóru, 
kde ji vzala? 
Letos v létě jsme ji přece našli 
jenom modrou, zelenou a zlatou. 
 
Máš pravdu: její Paříž je  
smíchána ze všech možných barev, 
ale pár kilometrů za Seinou 
pod světlemodrou oblohou 
je dávno zapomenuta 
aristokracie, církev, revoluce. 
Jako před staletími, nezměněně, 
mezi zelenými loukami 
dozrává zlatá úroda. 
 
Jedeme topolovou alejí po silnici k Chartres. 
Jedem od Orléansu podél řeky Loiry. 
A všude je to stejné: 
mezi zelenými břehy 
zahušťuje modré nebe vodu, 
aby udržela pohromadě středověký most, 
přes který se vrávoravě sune vůz 
naložený první zlatou sklizní. 
 
Všude je to stejné jako předevčírem, 
když jsme opustili Alsasko a spěchali k Remeši; 
pod zataženým nebem ze zelených kopců do roviny, 
v níž dozrávalo obilí a kvetly katedrály. 
Pršelo. Ale šedivá a stříbrná se nepočítá; 
kdo kdy viděl trikolóru takových barev! 
Naštěstí jsi měla na sobě 
zelené šaty a z rozvlněných stébel vlasů 
ses na mě bleděmodře smála. 
 
Takže ať jsme jeli tam či onam, 
cítil jsem se báječně. 
V očích se ti odráželo nebe a hory, 
ve vlasech jsi měla slunce a obilí, 
a tvoje šaty byly zelené jako tráva 
té opravdové venkovské Francie. 
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Verdun 
 
Pomníky, hroby a nový les jsou 
všude tam, kde ne tak dávno ještě 
byla jenom smrt a spoušť a kruté ničení. 
 
Dá se vůbec uvěřit ještě, 
že to byli lidé jako my, 
co z obou stran, a tak bez lítosti, 
se zabíjeli navzájem?! 
Jak dokázat si živě představit 
roztrhaná mladá těla?! 
Snad jako věci pouze, které, 
ač zcela nové, nás už omrzely 
a odhozené pak rychle zchátraly 
ve střepníku bezcitného světa. 
 
Statisíce mrtvých lidských těl. 
A statisíce mrtvých koní k tomu, 
a mrtvé lesní zvěře 
a mrtvých květin, mrtvých stromů, 
a všichni zavražděni rukou člověka! 
 
Je vůbec možné pochopit to?! 
Jako by úžas a ohromení v nás 
z nás vyrazily s dechem úsudek, 
když jako těm, co byli živí kdysi, 
nedochází dneska ani nám, 
že ti, co plni dojetí tu postavili 
památník a k tomu každému z těch mrtvých 
přidali ještě náhrobek, 
jsou ti samí, co zavinili 
jejich stotisíckrát stonásobnou smrt, 
a co od té doby svými zvrácenými sny 
už vyměřili na mnoho dalších hřbitovů. 
 
Ten největší a nejnovější z nich 
teď čeká už jen na nás. 
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Štrasburk 
 
Uličky se tu klikatí 
jako na Starém Městě v Praze. 
Nad hrubou dlažbou křivé zdi, 
vybarvené jak na obrazech 
 
od Seurata či Pissara. 
Vzpomínám, jak jsme v galerii 
s přimhouřenýma očima 
čekali, až se tečky slijí 
 
v podoby krásných cizích měst. 
Tak silně zvaly věže dómů, 
nábřeží, stromy, chaos cest, 
že se nám nechtělo jít domů. 
 
Od zdí Hradčan jsme zírali 
pak ještě dlouho dolů k vodě, 
zda se i v Praze slévají 
tečky, rozpité šedým kouřem, 
 
v barevné plochy, a zda stín 
je to, co sedí v temných věžích. 
Zda smuteční je pouze Týn 
tím, že v něm Tycho Brahe leží 
 
a neměří víc dráhy hvězd. 
Zda Ferdinand jen stínal hlavy 
u Staroměstské radnice 
a věšel je pak z Prašné brány. 
 
Mikuláš se leskl měděnkou. 
Za ním však, dole, šedočerné, 
dvě věže mostu a za řekou 
Jiljí, Havel a Jindřich věrně 
 
se postavily do řady. 
Jako truchlící pozůstalí, 
nad matným městem bezradní, 
melancholicky v mlze stály. 
 
Ještě že Sněžná, ač bez hlavy, 
má trochu barvy nejen v jméně. 
Protože za ní, do dáli, 
zas jenom šedě, hnědě, temně 
 
věž za věží se tyčila. 
Teprve řeka s mnoha mosty 
alespoň leskem pokryla 
lem nábřeží bez barevnosti. 
 
Nad ní tmavá stráň Petřína 
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se zelenala před zdí hladu . . . 
Proč však v Štrasburku vzpomínám 
na Prahu, věže, na Vltavu?! 
 
Vždyť řeka se mu vyhýbá 
a kopce jsou až u Ste Odile. 
Pořádný most a nad ním hrad 
nenajdu, sebevíc bych chodil 
 
bludištěm jeho uliček. 
Za patnáct let, co jsem pryč z Prahy, 
jsem viděl mnoho starých měst, 
avšak nikde, jako dnes tady, 
 
jsem nepocítil touhu jít 
alespoň na skok do Čech zpátky 
a barvami je oživit 
a říct lidem tam, že my taky 
 
doufáme, že tep Evropy 
lze ještě cítit v jejím srdci. 
Tisíckrát může Štrasburk chtít 
být hlavním městem! Nezamlčí, 
 
že za dráty je druhá část, 
již válka krutě oddělila. 
Evropa může dlouhý čas 
být bez nás. 
                  Však bez nás není celá!– 
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Vojenský hřbitov u Niederbronnu 
 
      Fritz Mueller       Otto Friedrich 
*30.11.27   +13.1.45  *6.2.26   +16.1.45 
 
byli z mnoha těch, kdo padli zbůhdarma 
a marně – v lednu roku pětačtyřicet. 
 
Jejich otcové, dědové a pradědové 
bojovali, jako oni, proti Francii. 
Jenomže ti všichni se pokaždé vrátili 
ze tří předešlých válek živí, 
aby je pak pro další válku zplodili. 
Zemřeli doma v Německu, 
kde za kostelem svých rodných obcí 
čekají teď na spasení bez nich, 
neboť jejich rozstřílená těla 
jsou pochována v cizině. 
 
Kamenné náhrobky stojí dodnes  
vyrovnány v přísných zástupech 
na vojenském hřbitově v Niederbronnu. 
Pod každým z nich tam hlavou k hlavě 
a vždy po dvou leží v hrobech ti, 
kdo padli zbůhdarma a marně, 
neboť nestihli už zplodit syny, 
kteří, jako dneska já, 
by si mohli vyjet na výlet 
přes hranice do Alsaska. 
Tak jak to dělávali kdysi 
i jejich otcové, dědové a pradědové 
v krátkých intervalech mezi válkami, 
licoměrně nazývaných mír. 
 
Jistě by i pro ně bylo k neuvěření 
uvidět své údajné nepřátele 
bez uniforem a překvapeně zjistit, 
že se od nich vlastně vůbec neliší. 
Nanejvýš, že mluví jinou řečí 
a jedí trochu jiná jídla. Avšak 
o co míň bylo dáno těm druhým na pilnosti, 
o to víc zas vědí, jak radovat se ze života. 
 
A též by jistě neuměli pochopit, 
proč za posledních sto let už čtyřikrát, 
a vždy tak skutečně a vědomě a hmotně, 
jeden na druhého stříleli 
a mučili se a zabíjeli... 
 
Byla to asi jemná mlha nad hroby, 
co mi dnes ráno svou pomíjejícností 
pomohla unést tíhu myšlenky 
na tolikráte znásobenou smrt. 
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Ale odpověď na to, proč rodí se, 
znovu a znovu, v hnízdech lidských hlav 
kukačka války, – mi nedokázala dát. 
Přestože tolikrát už zalehla i toto údolí: 
nejprve loučením zdravých mužů, 
potom, za prázdných nocí, steskem žen, 
unavených dvojnásobnou prací 
a tísněných stonásobnou obavou, 
přičemž pro jedny byla okupací 
a pro druhé naopak osvobozením, 
pro všechny ale se brzy stala 
návratem poraněných těl 
do škol a lázní přeměněných v lazarety, 
a pro mnohé z nich zanedlouho dál, 
po cestě s černobílým knězem 
vzhůru na oseté už pole, 
zabrané teď chvatně pro hřbitov. 
 
Až zčista jasna, tak jak začala, 
se stejně náhle vyčerpala 
a změnila se nazpět v mír. 
Jako by jediným důvodem pro ni bylo, 
navršit dost hrobů k přemýšlení, 
aby tě napadlo, že ti, o nichž sis myslel, 
že žili zbůhdarma, 
nepadli vlastně tak zcela marně. 
Neboť alespoň nestihli zplodit syny, 
kteří jako oni a jako jejich otcové 
a jejich dědové a pradědové 
by se zase jen zabíjeli navzájem 
v další světové válce. 
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Katedrála v Chartres 
 
Té výšky kolem, té výšky, 
jež na všech stranách roste 
z oněmělého příšeří 
a vyrovnaná do zástupu 
ztratí strach a ztratí tíži 
a jen vzhůru, vzhůru 
o překot se hrne 
volným prostorem. 
 
Víc snad už nelze  
hlavu zaklonit a vším, 
co i v nás chce růst, 
jít a na pár okamžiků 
svléknout ze sebe tu tíhu těla. 
Zapomenout, jak včera ještě 
koleno za kolenem jsme si odírali, 
když bludištěm ve vyšlapané dlažbě 
jsme se plni viny, jako každý rok, 
zvolna sunuli k odpuštění. 
Nejistí, zda postačilo pokání 
a zda odpustilo rozhřešení kněze, 
přesto, pojednou a skutečně a naráz pryč 
jsou pochybování a hřích a strach, 
a jenom stoupání, jen vznášení 
ke stropu obrácené lodi zbývá. 
A výš a dál barevnými okny 
až do samotného nebe, 
kde dokonalým andělům  
a polepšeným pozemšťanům 
vládne spravedlivý Bůh. 
 
Ještě doma pak, po několik dní, 
zůstala hlava jako bez těla; 
dokud ji vyhladovělé smysly 
nepřivedly zpátky a neřekly jí: 
tak dost, dost už, 
vždyť po celý zbývající rok 
tě přece potřebujeme k živobytí. 
Počkej na další léto, 
až o pár hříchů těžší 
přijdeš se zaprášeným procesím 
znovu prosit o dobrou úrodu 
a o prominutí vin 
svatou Pannu v Chartres. 
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Louky Evropy 
 
Pár šupin z lehkých křídel jen 
nám zbylo. Motýlím životem 
jsme ze dne na den žili, 
z okvětí do okvětí měst, 
rozvitých naplno létem a historií. 
 
Po loukách Evropy nazdařbůh 
jsme kličkovali. Však též pouze Bůh věděl, 
kde přespávali teplou letní noc 
barevní motýli. V jakém hotýlku asi, 
ve škvíře ulice, schované pod listem hradu, 
si šepotem svítili do tmy 
na strach, na tíseň a na obavu. 
 
Jako my tehdy, když každé ráno 
nám slibovalo celý nový den. 
Sousta úsměvů jsme měli ke snídani, 
s černou kávou a křehkými loupáčky, 
a jen pár drobečků, jak zvadlé listy na ubruse, 
nám připomnělo, že podzim byl už nedaleko. 
 
Nakonec nám nezbylo, než ohlédnout se naposledy. 
Nabrat si ještě, kolik se jen dalo, 
z pachů kuchyní a z vůní kraje, 
a spěchat rychle dál. Jako ti motýli, 
z květiny na květinu měst, 
plných mrtvých katedrál a živých lidí. 
 
Evropo! Jsi krásná, ale příliš stará pro nás. 
Jsi přelidněná a plná toho minulého. 
Tady za mořem se nám dýchá volněji. 
A žije se nám tu bezstarostněji. 
To jenom občas po tobě pokukujeme 
zpoza rohu světa. Tehdy se o tebe 
tak trochu strachujeme, když si přejeme,  
aby ses nám ještě chvíli uchovala takovou, 
jakou jsme tě našli minulé léto. 
 
Protože alespoň jednou ještě 
bychom chtěli jen tak nazdařbůh, 
bez plánů a bez myšlenek, 
jako motýli sem tam poletovat 
po tvých třicet let už nerozrytých loukách. 
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